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Miguel de Azevedo Moura

“O Direito 
dos Contratos 
foi testado mas 
mantém-se 
estável”

NOTA DE ABERTURA 
por António 
Raposo Subtil

Contrato: 
eu- tu- 
nós

Professor Doutor Diogo Leite de Campos,  

Estado tem 
de apresentar 
leis que 
promovam 
o justo equilíbrio 
dos contratos
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Contrato: eu- tu- nós

A descoberta de uma nova vi-
são do mundo das relações ju-
rídicas, que deixariam de ter 

uma estrutura linear, rígida e sem 
suporte num tempo e espaço con-
creto (relações de geometria variável 
– espaço multidimensional), em que 
o“contrato deixaria de constituir um 
instrumento normativo fechado, para 
passar a traduzir uma esfera de rela-
ções entre pessoas, evoluindo com o 
tempo, ajustando-se à dinâmica da 
própria sociedade” (na douta lição do 
Professor Doutor Diogo Leite Cam-
pos), foi o começo, em que a teoria do 
“contrato aberto” não constituiria um 
novo paradigma, mas o paradigma.

A evolução do direito privado dos 
contratos tem, no essencial, girado 
em torno da evolução de uma visão 
individualista das relações jurídico-
-privadas para uma nova abordagem 
da função social da figura, sem pre-
juízo de se reconhecer como válida a 
tese defendida pelo Professor Doutor 
Miguel de Azevedo Moura: o deno-
minado direito dos contratos atingiu 
uma certa estabilidade, o que tem de 
ser visto numa perspetiva optimista.

A ideia de que a autonomia da von-
tade apenas estava limitada pela ordem 
pública e pela lei foi progressivamente 
substituída pelo acolhimento de um 
vasto conjunto de novos princípios e 
deveres, acrescendo aos existentes na 
teoria clássica, a saber: o princípio da 
boa-fé objectiva, o dever de lealdade, o 
princípio do equilíbrio económico e o 
princípio da função social do contrato.

A intervenção do legislador no di-
reito dos contratos estabeleceu uma 
disciplina jurídica redutora da auto-

nomia privada, visando a protecção 
de interesses específicos e/ou da parte 
mais fraca, por via da densificação das 
“cláusulas gerais” e da definição de re-
gimes jurídicos contratuais suportados 
em  normas  jurídicas cogentes, sendo 
que, nesta última situação, a interven-
ção tem como fundamento, por vezes, 
razões de ordem política e/ou de na-
tureza económica.

A definição do regime jurídico dos 
contratos (teoria geral  e contratos tí-
picos) consistiu, no essencial, na uti-
lização de conceitos legais indetermi-
nados, cláusulas gerais e princípios es-
pecíficos, que tornam o sistema mais 
flexível e permite a intervenção do juiz 
nas fases da interpretação, integração e 
revisão das cláusulas contratuais con-
cretas submetidas a julgamento, como 
válvula de segurança  para o estabeleci-
mento dos necessários equilíbrios eco-

nómicos e sociais (o sistema é consti-
tuído por: contratos submetidos a um 
regime imperativo / contratos típicos, 
contratos pré-formulados / de adesão 
e cláusulas contratuais gerais).

Para além das intervenções autori-
zadas pelo quadro legal vigente, no-
meadamente no artigo 437º do Có-
digo Civil (resolução ou modificação 
do contrato por alteração das circuns-
tâncias), a intervenção judicial deverá 
ser limitada pela expressa vontade das 
partes procurando corrigir situações 
de desequilíbrio grave das suas posi-
ções concretas, submetidas à sua apre-
ciação no respeito das leis do processo.

Alguma doutrina defende que o 
“princípio da equidade”, com reco-
nhecimento legal, é a autorização 

concedida pelo legislador ao juiz para 
que, estabelecendo o confronto entre 
a norma e o facto submetido a julga-
mento, aplique a norma adequada à 
preservação dos fins sociais dos con-
tratos (interesse comum).

A manifestação do poder judicial 
no desenvolvimento de um proces-
so, vedada a decisão surpresa, mesmo 
quando preenche o conteúdo de uma 
norma (conceitos indeterminados, 
cláusulas contratuais gerais, etc), só 
deverá ocorrer por meio de decisões 
fundamentadas, que devem respeitar 
as condições e exigências estabeleci-
das pela lei processual, a qual exclui, 
por regra, a sua intervenção a título 
oficioso.

Sendo o contrato o vínculo defini-
dor das relações jurídico-privadas li-
vremente estabelecidas entre as partes, 
na actual fase de evolução do regime 

jurídico contratual, em que a interven-
ção judicial tem uma dinâmica e di-
mensão que permite a alguns retomar 
a tese da “morte do contrato”, o registo 
em sede de considerandos dos pressu-
postos das negociações, dos objectivos 
a alcançar, das circunstâncias relevan-
tes, assim como das cláusulas com as 
condições gerais e específicas da rela-
ção contratual, é vital para limitar a 
intervenção do juiz relativamente ao 
contrato submetido à sua apreciação.

Em suma, a intervenção do juiz ao 
nível da interpretação do texto con-
tratual, após avaliar a manifestação 
de vontade das partes, deve ser com-
patível com os princípios jurídicos, os 
reais interesses a proteger e os direitos 
e garantias fundamentais.

António Raposo Subtil
Advogado RSA LP
Presidente da Comissão 
de Legislação da Ordem 
dos Advogados

A intervenção do juiz ao nível da interpretação 
do texto contratual, após avaliar a manifestação 
de vontade das partes, deve ser compatível 
com os princípios jurídicos
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